
 

 

A Költségvetési Tanácsnak Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény tervezetéről alkotott véleménye 

A vélemény összefoglalása 

A Kormány – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (a továbbiakban: Gst.) alapján, az ott meghatározott véleményezési 
időtartamot biztosítva – 2017. április 20-án megküldte a Költségvetési Tanácsnak  
(a továbbiakban: KT) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
törvény tervezetét.  

A KT 3/2017.04.27 számú határozatában adta ki véleményét a törvény tervezetéről. 
Ebben megállapította, hogy a KT-nak a 2018. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat tervezetének hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek 
olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a tervezettel kapcsolatban az egyet 
nem értés jelzését.  

A KT megítélése szerint a tervezet – más rendelkezésre álló előrejelzéseket meghaladó 
– 4,3%-os gazdasági növekedéssel számol. A növekedés prognosztizált mértékének 
elérése szempontjából kockázatot jelent, ha az export dinamikája elmarad a tervezettől. 
Ugyanakkor a KT véleménye kiemeli, hogy a kiviteli elmaradás miatti alacsonyabb 
növekedés miatt kevésbé csökken az adóalap, mintha az a nemzetgazdasági 
keresettömeg és fogyasztás elmaradásából adódna, vagyis kevésbé jelent kockázatot a 
bevételek teljesülésére és így kisebb hatással van a költségvetés egyenlegére. 

A KT véleménye szerint a kiadási és bevételi előirányzatok – néhány kivételtől 
eltekintve – összhangban vannak az előirányzatok bázis évi várható teljesülésével, 
valamint a 2018-ra vonatkozó makrogazdasági prognózis adatával. A KT a 
kormányzati szektorra vonatkozó 2,4%-os hiánycélt reálisnak tartja, tekintettel az 
önkormányzati alszektorban és a kormányzati szektorba sorolt szervezetek esetében 
reálisan várható, összesen a GDP 0,7%-át elérő többletre. A KT szükségesnek tartja, 
hogy a tervezett adóbevételek teljesülésének elősegítése érdekében a gazdaság 
kifehérítése és az adóbeszedés hatékonyságának növelésére irányuló intézkedések 
2018-ban is folytatódjanak. 

A költségvetési hiánycél teljesítése érdekében a KT szükségesnek tartja az 
Országvédelmi Alap tervezett összegét és egyetért azzal, hogy a felhasználására a 
tervezetben rögzített kritériumok esetén kerüljön sor (ld. később). 

A KT megállapította, hogy az államadóság tervezett nominális növekedése 
összhangban van a központi költségvetés tervezett pénzforgalmi hiányával, és az 
államadósság növekedési üteme jelentősen elmarad a GDP nominális növekedésének 
tervezett ütemétől. Ezáltal a GDP-arányos államadósság-mutató csökkenése teljesíti az 
Alaptörvényben foglalt adósságszabályt, és jelentősen túlteljesíti a Gst.-ben 
meghatározott csökkenés mértékét, ezért az államadósság szabály akkor is teljesül, ha 
a gazdasági növekedés mértéke elmarad a kormányzati prognózisban meghatározott 
értéktől. A KT kiemeli, hogy az adósságráta csökkenésének várható mértéke az 
Európai Unió előírásainak is megfelel. 

 



 

 

A felvetett észrevételekre, javaslatokra adott kormányzati válaszok 

1)  

A KT megítélése szerint a lakástámogatásokra 2018-ra előirányzott költségvetési 
fedezet a 2017. évhez képesti szerény növekedése nem tart lépést a támogatási igények 
várható dinamikus emelkedésével. A Kormány álláspontja szerint a 
lakástámogatásokra előirányzott összeg reális a 2016. évi és a 2017. évi teljesülési 
adatok alapján. Az előirányzat számol a Családok Otthonteremtési Kedvezménye 
igénybevételének felfutásával, valamint a lakástakarék-pénztári befizetések dinamikus 
emelkedésével. Ezzel párhuzamosan a kifutó támogatások állománya, valamint a 
kamattámogatott konstrukciók hozama folyamatosan csökken. A lakástámogatási 
előirányzat felülről nyitott előirányzat, így a dinamikusan emelkedő igényeket is 
kezelni tudja. A lakástámogatások tervezettet meghaladó növekedése ugyanakkor 
nagyobb volumenű lakás-beruházásokat feltételez. Így az előirányzat esetleges 
túllépésének közvetlen negatív költségvetési hatását a közvetett (reálgazdasági 
folyamatok általi) pozitív költségvetési hatások részben ellensúlyozzák. 

A KT véleménye szerint a társasági adó előirányzata nem tükrözi az adókulcs 9%-ra 
mérséklésének adóalapot bővítő hatását. A Kormány hosszabb távon számol az 
adókulcs csökkentésének adóalapot növelő hatásával, a várható kedvező hatásokat 
2018-ban csak részben érvényesíti. 

A KT szükségesnek tartja a gazdaság kifehérítésére irányuló intézkedések 2018. évi 
folytatását. A Kormány – egyetértve a KT véleményével – több intézkedést hajt végre 
az adóbeszedési hatékonyság javítása érdekében. Így például a vállalkozások 
e-számlarendszere nem csak a vállalati adminisztráció egyszerűsítését eredményezheti, 
hanem a tranzakciók kifehérítését – s így az állami bevételek növekedését – is. A 
nemzeti adóhatóság új stratégiájában meghatározott lépések hozzájárulhatnak az 
állami bevételek további bővüléséhez. 

A KT álláspontja szerint a diszkrecionális kiadások növekedési üteme magas, ezek 
teljesíthetőségét megvalósítási kockázatok övezik. A Kormány a tervezés során nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy a költségvetési tervezetbe csak olyan előirányzatok 
kerüljenek, amelyek 2018-ban reálisan elkölthetők. Mindezek előmozdítása érdekében 
a Kormány fokozott figyelmet fordít az éven túli kötelezettségvállalás szabályainak 
érvényesítésére. Minden olyan esetben, amikor a tárgyévet követő években lesz 
felhasználva az előirányzat, az éven túli kötelezettségvállalásra ad engedélyt, s nem 
tárgyévi költségvetési előirányzatot biztosít. Mindezzel elősegíthető a korábbinál 
feszesebb és pontosabb kiadás-tervezés. 

2)  

A KT határozatának 5. pontjában annak bemutatását kéri, hogy a Kormány milyen 
módon kíván megfelelni az EU strukturális hiányra vonatkozó kritériumának és a Gst. 
ezen nyugvó, 3/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti követelményének. A 2018. évi 
2,4%-os uniós módszertan szerinti költségvetési hiánynak a legfrissebb becslések 
szerint a KT-nak átadott költségvetési törvényjavaslatban szereplő 2,5%-nál 
alacsonyabb, 2,4%-os strukturális deficit feleltethető meg.  



 

 

Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a strukturális 
egyenleg a kormányzati szektornak a gazdaság ciklikus hatásaitól és egyedi tételektől 
megtisztított egyenlege. A Gst. szerint a strukturális egyenlegnek összhangban kell 
lennie a középtávú költségvetési céllal. Ez utóbbit a Konvergencia Program 
tartalmazza. 

A továbbra is jelentősen 3% alatti hiánycél biztosítja az államadósság további, 
markáns csökkenését. Emellett az átmenetileg megemelkedő strukturális hiány 
támogatja a gazdaság növekedését, lehetővé teszi a gazdaság- és társadalompolitikai 
prioritások érvényesítését, miközben összhangban marad a középtávú költségvetési 
céllal, amelyet 2020-ban elér, 2021-ben pedig túlteljesít. 

3)  

A KT javaslata a tartalékok tekintetében összhangban van a benyújtott költségvetési 
törvényjavaslattal. A Kormány a 2018. évre a kockázatok kivédése érdekében az 
Országvédelmi Alap előirányzatra 60 milliárd forintot, a Rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzatra 110 milliárd forintot tervezett. Az Áht. alapján az év első 
felében a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatának csak 40%-a 
használható fel. Az Országvédelmi Alap tekintetében a 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat szigorú feltételeket szab. A javaslat 19. §. 
(2)-(3) bekezdései szerint az előirányzat csak abban az esetben és olyan mértékben 
használható fel, amennyiben a hiánycél elérése biztosított. A növekedési kockázatok 
kezelésére irányuló felhasználást az is biztosítja, hogy az Alap felét csak az év végén, 
a gazdasági és költségvetési folyamatok alakulására vonatkozó megalapozott 
előrejelzések alapján használhatja fel a Kormány. Ezen túl a költségvetés az egyes 
költségvetési fejezeteknél „Fejezeti stabilitási tartalék” jogcímet is tartalmaz, melyek 
együttes összege meghaladja a 30 milliárd forintot. Mindezek alapján megállapítható, 
hogy a 2018. évi hiánycél, valamint az államadósság csökkenése akkor is elérhető, ha 
a magyar gazdaság bővülése a negatív kockázatok érvényesülése esetén 4% alatti 
szintet érne el. 

 

A KT-nak átadott tervezet és a benyújtott törvényjavaslat közötti eltérések 

 

Az átadott tervezet és a benyújtott törvényjavaslat között hangsúlyos, a tervezet 
karakterét jelentősen befolyásoló különbség nincsen. 

A költségvetési törvény tervezetének a KT részére történő átadását követően a 
Kormány döntött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Stratégiai Megújulásának 
Programjáról, mely többéves (2017-2021) projekt keretében a NAV működését, 
hatékonyságát érintő programok valósulnak meg az adóhatóság versenyképességének 
és a költségvetés bevételeinek növelése érdekében. A stratégia főbb pontjai a 
következők: az adótudatosság elősegítése, az ügyfélközpontúság, a behajtási 
hatékonyság növelése szakmai korszerűsítéssel, közép- és hosszútávon fenntartható 
adóztatás, digitalizáció, hatékony intézményi működés. A projekt további célja – 
illeszkedve a szolgáltató adóhatóság koncepciójához –, hogy a vállalkozások, illetve a 
lakosság az adózást érintő kötelezettségeinek, illetve a jogkövető magatartásnak 
könnyebben és gyorsabban tudjon megfelelni. 



 

 

A Program első intézkedései 2018-ban kerülnek megvalósításra, melyek az ügyfél-
kommunikáció, illetve a jogkövetés elősegítése mellett elsősorban a 
kockázatkezelésre, valamint a feketegazdasággal továbbra is érintett ágazatokra 
összpontosítanak, pl. az adóelkerülő magatartás veszélyét automatikusan jelző 
informatikai fejlesztések alkalmazásával A feketegazdaság elleni, valamint 
hatékonyságot növelő intézkedések (pl. online pénztárgép, EKÁER) az elmúlt években 
sikeresnek bizonyultak, és több száz milliárd forinttal járultak hozzá pozitívan a 
költségvetés bevételeinek alakulásához. A bevételek növekedése és a gazdaság 
fehéredése a fenti múltbeli tapasztalatok alapján a programnak köszönhetően a 
következő években is folytatódnak. Így a megvalósítandó intézkedéseknek 
köszönhetően nemcsak egy-egy adónemnél, hanem a nyereség-, a forgalom- és a 
béreltitkolás, mint különböző csalási formák esetén is közvetlenül és közvetett módon 
várható eredmény. A költségvetésnek a fentiek alapján 2018-ban várhatóan egyes 
adónemek, illetve járulékok esetén összességében mintegy 21 milliárd forint 
többletbevétele keletkezhet, s mivel a törvényjavaslat ugyanekkora többletforrást 
biztosít az intézménynek, így már az első évben nullszaldós lehet a pénzügyi mérleg. 
A későbbi években a Kormány várakozásai szerint egyenlegjavító hatású lesz a 
program, amely elveiben és várt eredményeiben egyaránt találkozik a KT által is 
szorgalmazott gazdaságfehérítési szándékkal. 

Mindezek mellett időközben ismertté váltak az áprilisi adóbevételi teljesülési adatok 
is, amelyek egyes bevételi előirányzatok megemelését indokolttá teszik. A bevételi 
többletek lehetőséget biztosítanak a céltartalék megemelésére, valamint több kisebb 
kiadási többlet beépítésére. Végezetül sor került néhány egyenleg-semleges, technikai 
jellegű módosításra. 


